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Israël is het land van de Bijbel en de bakermat van de beschaving. Het land kent een rijk 
cultureel leven, maar is ook zeker een levendig, modern land met een bloeiende high tech 
industrie. De combinatie van prachtige historische steden en monumenten en moderne 
faciliteiten maken van Israël een perfecte, year round incentivebestemming.

Een bijzondere 
incentivebestemming

Israël
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In Israel is meer dan genoeg te zien en te doen. Het 
meest bekend zijn de talrijke toeristische attracties 
zoals de Klaagmuur, de Heilig Grafkerk en de Gou-

den Koepelmoskee in de hoofdstad Jeruzalem. Niet voor 
niets wordt deze eeuwenoude stad ‘het middelpunt van 
de wereld’ genoemd. Deze stad biedt dan ook bijzondere 
incentivemogelijkheden zoals het bezoeken van een van 
de vele musea onder begeleiding van de curator, rondlei-
dingen door wijngaarden of kookworkhops van een Isra-
elische chef. Maar ook teambuilding is mogelijk. Wat is 
er nu leuker dan een spannende teamopdracht door de 
smalle steegjes van de oude stad in Jeruzalem? 
Tel Aviv is een van de vele andere steden die het bezoe-
ken waard is. De relaxte sfeer van Tel Aviv zorgt ervoor 
dat je je direct thuis voelt. De combinatie van een 
geweldig strand en een levendige stad maakt je verblijf 
in Tel Aviv onvergetelijk. De bevolking is jong en houdt 
van feesten, het liefst de hele nacht door. Na het stappen 
kan er overal nog een hapje worden gegeten, aangezien 
veel restaurants 24 uur per dag geopend zijn. 

Divers landschap
Buiten de historische en bruisende steden vind je in 
Israël een zeer divers landschap; van groene heuvels in 

het noorden tot woestijngebied in het zuiden. De groene 
heuvels en bossen in het noorden zijn een ideaal decor 
voor teambuildingworkhops. De woestijn leent zich 
uitstekend voor teambuildingsactiviteiten zoals survival-
tochten of sportieve activiteiten zoals abseilen, fourweel 
jeep tours, skydiving en als afsluiting een overnachting 
bij de bedoeïenen.
Natuurlijk mag daarbij een vermelding van de Dode 
Zee niet vergeten worden. Het hoge zoutgehalte zorgt 
ervoor dat zinken onmogelijk is. De therapeutische 
voordelen die de Dode Zee biedt zorgen er bovendien 
voor dat vele internationale, medische toeristen ieder 
jaar terugkeren. De speciale behandelingen die zij 
ondergaan, zijn gebaseerd op een combinatie van facto-
ren, die men alleen bij de Dode Zee vindt: de minerale 
zouten, de modder, de zuurstofrijke lucht, de zwavel-
bronnen in de omgeving en de zwakke ultraviolette stra-
ling. Niet voor niets is Israël wereldwijd toonaangevend 
in de medische industrie. Maar wie gewoon lekker wil 
ontspannen, kan een van de vele spa- en massagebe-
handelingen die er worden aangeboden, samen met een 
yoga- of meditatieworkshop, desgewenst af te sluiten met 
een diner onder de sterrenhemel in de woestijn. 
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 Congressen
Israël staat vooral bekend om haar rijke historie en bijbeho-
rende attracties, maar kent eveneens een bloeiende hightech 
industrie. Innovatieve exporthandel is de ruggengraat van de 
Israëlische economie. Jaarlijks zijn er tientallen congressen 
over nationaal en internationaal ontwikkelde technologieën op 
het gebied van informatica, defensie, geneeskunde en land-
bouw. Deze congressen worden ondergebracht in de diverse 
conferentieoorden die Israël rijk is. Deze oorden bieden alle 
denkbare ultramoderne faciliteiten en kunnen groepen van 
50 tot 10.000 deelnemers huisvesten. Ook in de hotels in de 
grote steden Jeruzalem, Tel Aviv, Eilat en Haifa, maar ook in 
de landelijk gelegen dorpen in het noorden van Galilea en op 
de stranden van de Dode en Rode Zee hebben faciliteiten voor 
grootschalige bijeenkomsten. Hier maken de vele buitenlandse 
zakelijke bezoekers die Israël jaarlijks ontvangt graag gebruik 
van. Als gevolg hiervan is de toeristische industrie zeer bedre-
ven in het tegemoetkomen aan internationale behoeften. En 
dat geldt eveneens voor het Israëlisch Nationaal Bureau voor 
Toerisme dat u graag van meer informatie voorziet. 

www.goisrael-conference-and-incentive.com

info@goisrael.nl


